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एक िदवस पीठ िगरणी�या मालकाने �याचं गाढव 

बाजारात िवकून टाकायचं ठरवलं. 



तो आिण �याचा मलुगा गाढवाला 

पकडायला मदैानात गेले. 



गाढवाला गाजरं आवडायची �हणनू ते जाताना 

काही गाजरं सोबत घऊेन गेले. ठरव"या#माण े

गाजरं बघताच गाढव लगचे जवळ आलं.   



गाढवाने गाजरं खा""यावर ते �याला घरी घऊेन आले. �यांनी गाढवाला 'शने घासनू 

अघंोळ घातली आिण �याचे खरु पॉलीश केले. आता गाढव ,माट. िदस ूलागलं. गाढवाचे 

पाय खराब होऊ नयेत �हणनू �यांनी गाढवाला उचलनू बाजारापय1त 2यायचं ठरवलं. 



थोडं अतंर चाल"यावर �यांना 

र,�यात एक शतेकरी भटेला. 

शतेकरी �यांना बघनू हसायला लागला. “त�ुही िकती मखू. 

आहात”, शतेकरी �हणाला. “त�ुही गाढवाला उचलनू नेत 

आहात. उलट त�ुहीच गाढवावर बसनू जायला हव.े”



,वतःवर कोणी हसलं तर �या 

माणसाला अिजबात आवडत नसे. 

�यांनी गाढवाला खाली उतरवलं. 

आिण गाढव चालायला लागलं.



काही वळेाने �याचा मलुगा चालनू-चालनू थकला. �हणनू 

माणसाने �याला गाढवा�या पाठीवर बसवलं. 



पढुे गे"यावर �यांना तीन 6यापारी भटेले. ज76हा �यांनी 

मलुाला गाढवा�या पाठीवर आिण माणसाला चालताना 

पािहलं त76हा ते रागावले. 

“त ूखपू आळशी आहसे,” ते �हणाले. “गाढवाव8न खाली उतर 

आिण त9ुया �हाता:या विडलांना गाढवा�या पाठीवर बस ूद.े”



मग �याने मलुाला खाली उतरवलं आिण ,वतः गाढवा�या 

पाठीवर बसला. 

गरमी खपू जा,त अस"याने मलुगा लवकरच प2ुहा थकला.  



थोडया वेळाने �यांना तीन मलुी भटे"या. “त�ुहाला काहीही वाटत नाही 

का?”, मलुी माणसावर भडक"या. तमुचा मलुगा एवढा थकलेला असताना 

त�ुही एकटेच गाढवा�या पाठीवर कसे बस ूशकता?” 



मग माणसाने मलुालास;ुा �या�या पाठी बसायला सांिगतले. 



काही अतंर गे"यावर �यांना चच.�या बाहरे एक पादरी िदसले. पादरीने माणसला रागाने 

फटकारले, “ या लहान<या #ा=यावर दोघांनी बसण ंत�ुहाला शोभा दते नाही. त�ुहाला 

या #ामािणक #ा=यावर थोडीही दया येत नाहीये का?” 



�यानंतर माणसू गाढवाव8न खाली उतरला आिण मलुालाही 

उतरवले. आिण ते एवढया गरम उ2हात कसेबसे पुढे चाल ू

लागले. आिण गाढवही �यां�या माग ेचाल ूलागले. 



शवेटी ते बाजारात पोचले. लोकांनी �यांना तळप�या उ2हात चालताना पािहलं. 

खरतरं ते आरामात गाढवा�या पाठीवर बसनू येऊ शकले असते. “हा माणसू 

एकदम वडेा आह”े, 6यापारी �हणाले.  



समा�

लवकरच माणसाने गाढव एका दयाळू शतेक:याला िवकलं. पण इत?या 

लोकांनी िदलेले स"ले आिण उ2हात"या #वासाने �यांचं डोकं गरगरायला 

लागलं होतं.

“आतापासनू मी ,वतः काय करायचं ते ठरवने आिण ,वतः�या िनण.यावर 

अटळ राहीन.” माणसू �या�या मलुाला �हणाला. मलुाला विडलांचा हा 

िवचार आवडला �याने मान हलवली. आिण ते दोघ ेजवेायला गेले.  

  


